ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Α. Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων
υπηρεσίες
της ΕΥΔΕ ΒΕΚ
(ενδεικτικό κείμενο)
Από:
(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας,
νόμιμη εκπροσώπηση)
Προς:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και
Εφαρμογής
Τομέων
Βιομηχανίας,
Εμπορίου
&
Προστασίας Καταναλωτή
Μονάδα Γ
Πλατεία Κάνιγγος 20
101 81 Αθήνα
e-mail: epiteliki@gge.gr
Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο
προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες που δημιουργεί η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή για την / τις παρακάτω κατηγορία / κατηγορίες ενεργειών ΤΥΕ:
1.
2.
3.
Δραστηριοποιούμαι ....

(Σημειώνεται ότι το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι
συναφές με το αντικείμενο των συμβάσεων / ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης κατά το
άρθρο 11 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β/3.3.2017) με θέμα
«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής
βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών και
την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» και με το αντικείμενο των
συμβάσεων / ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Παρατήματος ΙΙ της παρούσας )
Επισυνάπτονται:
1.

ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016 (υπόδειγμα
τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

Σημειώνεται ότι, το ανωτέρω ΤΕΥΔ αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης
πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές
Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου
νομικού προσώπου.

1. Στοιχεία Τεκμηρίωσης των προϋποθέσεων ένταξης στις
κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας:
2.1

Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου, τα οποία προσδιορίζονται
στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον
κατάλογο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016.

1.2

Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του
ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου τα οποία προσδιορίζονται στο
κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον
κατάλογο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016.
Ενδεικτικά:



Την εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση
ενεργειών τεχνικής βοήθειας.



Το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.α.).



Την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας.
τα οποία προσδιορίζονται
ενδιαφέροντος.

1.3

στο

κείμενο

της

πρόσκλησης

εκδήλωσης

Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια
του ενδιαφερόμενου φυσικού /νομικού προσώπου τα οποία προσδιορίζονται
στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον
κατάλογο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016:

Το ύψος του κύκλου εργασιών ανά έτος.
Βιογραφικό

σημείωμα

και

φορολογικά

στοιχεία

(σε

περίπτωση φυσικού προσώπου)
2.4

Λοιπά

στοιχεία

όπως

προφίλ

εταιρείας,

κατάλογος

προσφερόμενων υπηρεσιών / υποδομών / προϊόντων και
πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος τιμοκατάλογος προϊόντων
(κατά περίπτωση)

Β. Αίτηση για επικαιροποίηση στοιχείων στον κατάλογο προμηθευτών /
παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Από:
(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας,
νόμιμη εκπροσώπηση)
Προς:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και
Εφαρμογής
Τομέων
Βιομηχανίας,
Εμπορίου
&
Προστασίας Καταναλωτή
Μονάδα Γ
Πλατεία Κάνιγγος 20
101 81 Αθήνα
e-mail: epiteliki@gge.gr

Με την παρούσα, επικαιροποιούνται:
1. Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την αριθ. πρωτ…………. αίτηση μας
στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕ ΒΕΚ, ως
εξής:……………………………………
2. Συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του ν. 4412/2016,
(υπόδειγμα τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) πλήρως συμπληρωμένο ή/και επισημαίνοντας
διακριτά τις αλλαγές στις οποίες αφορά η αίτηση επικαιροποίησης
στοιχείων (όταν δεν αφορά αρχική υποβολή ΤΕΥΔ).
Σημειώνεται ότι, το ανωτέρω ΤΕΥΔ αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν
ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε και
Ε.Ε β) διαχειριστές Ε.Π.Ε γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε δ) τους νόμιμους
εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.

3. Οι κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.
……….. αίτησή μας, επανακαθορίζονται και αντιστοιχούν στις ακόλουθες
του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας:……………………………….

